
РЕШЕНИЕ № 172 
25.08.2016 год. 

 
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост - първо четене 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 Приема на първо четене изменение на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост, както следва: 
 
Бил: Чл. 76. (1) /изм. с Решение № 141/17.07.2008 г., Решение № 171/25.09.2008 
г./ Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост, годни, но 
излишни за дейността, представляващи дълготрайни материали активи с 
балансова стойност над 1 500 /хиляда и петстотин лева/, се извършва чрез 
публичен търг с явно наддаване по реда на глава шеста от тази Наредба, след 
определяне на пазарната им цена, от оценител и решение на Общинския съвет. 
Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината издава заповед и 
сключва договор. 

(2) /изм. с Решение № 141/17.07.2008 г./ Продажбата на движими вещи с 
изключение на тези по ал.1, както и амортизирани и/или морално остарели 
движими вещи–дълготрайни материали активи, и движими вещи-краткотрайни 
материални активи, се извършва от Кмета след приключване на годишната 
инвентаризация, чрез публичен търг, по определени от него ред и условия.  

(3) Продажбата на движими вещи на лица определени със закон се 
извършва без търг или конкурс по ред определен от Кмета. 
Става: Чл. 76. (1) /изм. с Решение № 141/17.07.2008 г., Решение № 
171/25.09.2008 г., изм. с Решение №.................../ Продажбата на движими вещи - 
частна общинска собственост се извършва чрез публичен  търг с явно наддаване 
по реда на глава шеста от тази Наредба, след определяне на пазарната им цена, 
от оценител и решение на Общинския съвет. Въз основа на резултатите от търга 
Кметът на Общината издава заповед и сключва договор. 

(2) /изм. с Решение № 141/17.07.2008 г., отменена с Решение №.............../ 
отменя се. 

(3) Продажбата на движими вещи на лица определени със закон се 
извършва без търг или конкурс по ред определен от Кмета. 

 
Приложение: Писмо вх. № РД-05-01-125/01.07.2016 г. от Окръжна прокуратура  
    Габрово 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


